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وسعى المركز لتحقيق أهدافه تلك عن طريق التدريب فتم
تنظيم عدد من الدورات التدريبية منها :
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أول الخطوات إعادة الثقة في أجهزة حكمنا المحلي

�صباح حممد �آدم
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منذ �أن بد�أ تطبيق نظام احلكم املحلي يف ال�سودان قبل عقود من الزمان� ،أ�صبح لل�سلطة وجود من قاعدة الهرم حتى قمته ،و�أ�صبح لكل منطقة
جمل�س بلدي �أو جمل�س ريفي و�أ�صبح ال�ضابط التنفيذي للمجل�س هو م�س�ؤول احلكومة يف قاعدة الهرم ،ي�ساعده جهاز فني متكامل يف كل
التخ�ص�صات من ال�صحة والتعليم والإدارة ،وينت�رش �أفراد ذلك اجلهاز بزيهم الداكن املعروف يف كل �أنحاء ال�سودان ،حيث كان له�ؤالء ال�ضباط
الإداريني هيبتهم ومكانتهم يف املجتمع ال�سوداين ،وهو نظام �إداري ورثه ال�سودان عن احلكم الربيطاين الذي �أ�س�س �أح�سن خدمة مدنية
يف ال�سودان ،وبذلك ال�سودان امتلك ال�سودان وقتذاك نظام متميز فى اخلدمة املدنية على امل�ستوى العربي والإفريقي ،و�أ�شتهر
رواد اخلدمة املدنية يف ال�سودان بانهم قد �ساهموا بخرباتهم فى ت�أ�سي�س نظام �إدراي يف العديد من البلدان العربية (اخلليج
وال�سعودية واليمن) .وكانت البلديات املنت�رشة على م�ستوى ال�سودان ب�ساعاتها التي تدق لتعلن عن بداية اليوم ونهاية
�ساعات العمل ،من �أ�شهر املزارات ال �سيما بالن�سبة لتالميذ املدرا�س الأولية يف قرون ما�ضية.
والآن غاب ذلك متاماً ون�ش�أت �أجهزة طابعها �سيا�سي مثل اللجان ال�شعبية ،وهي وظائف �سيا�سية منتخبة
و�أحياناً بالتعيني ،ويدخلها �أفراد دون ُدربة �إدارية ودون �إعداد ،وهي وظائف تقع �ضمن املحا�ص�صة
ال�سيا�سية ،بينما ال�ضابط الإداري القدمي كان ُيدرب تدريباً متكامالً ومتقدماً ،وكان ملماً مبعلومات
اقت�صادية واجتماعية وخدمية ت�ساعده على �أداء مهامه ب�سال�سة ،ويكتمل �إعداده بالتدريب �أثناء
العمل ،وبالرتقي ح�سب الكفاءة ،ويتابع كل كبرية و�صغرية يف منطقة جمل�سه ،فهو يتابع املدار�س
واملراكز ال�صحية والأ�سواق واملرافق العامة ،وي�رشف على �أداء اخلدمات عرب جهازه الإداري،
وتنطبق عليه بالفعل مقولة �ضابط �إداري برييطاين ملجموعة من ال�ضباط الإدرايني وهو
يقوم بتدريبهم يف بريطانيا خالل عقود م�ضت ب�أن ال�ضباط الإدراى م�س�ؤول عن �أي �شخ�ص
فى حدود منطقته منذ ميالده وحتى وفاته ،وعندما �س�أله �أحدهم :هل �أنا �أبوه؟ �أجاب:
بل �أكرث من ذلك .وهو يق�صد بذلك امل�س�ؤولية املتكاملة عن املواطن وكل ما يتعلق به،
لذا العالقة وقتها بني البلديات واملواطن كانت عالقة مقدرة ،وكان �ضباط البلدية
كما يحلو للمواطنني �أن ينادونهم بهذه ال�صفة حمل احرتام وهيبة ،حيث كان
املواطنون حري�صني على دفع عوائدهم وغريها من الر�سوم املفرو�ضة عليهم
لأنهم كانوا يدرون متاماً ب�أنهم يف مقابل ذلك يح�صلون على خدمات و�أن
الأموال التي يدفعونها ال يتم العبث بها ،ولذا تكون الأدوار متكاملة ما بني
حقوق وواجبات وامل�س�ؤوليات وا�ضحة وحمددة.
لذا ف�إن ما يراه املواطنون من �إنفالت يف عمل املحليات ما هو � اَّإل
تراجع لدور ال�ضباط الإدرايني ولعدم االهتمام بهم مع افتقاد املواطن
العادي للوعي ب�أهمية الدور الذي تلعبه املحليات بكادرها من
ال�ضباط الإدرايني الذين ينق�صهم الت�أهيل والتدريب والإرادة يف
العمل لأ�سباب كثرية �أهمها الرتدي يف اخلدمات وحالة الإحباط
يدخل فيها ،لغياب اخلطة الوا�ضحة
ال�����ت�����ى
وامليزانيات التي يعملون وفقها� .أما
الأمر الأكرث �أهمية فهو اجلفوة بينهم
واملواطن العادي ،وت�صل �أحياناً �إىل
درجة التعدي عليهم �أثناء ت�أدية
عملهم ،ل��ذا ف���إن ثمة طريقة
لت�صحيح ه��ذه الو�ضع غري
الطبيعي ،بتقوية هذه الأجهزة
بجانب تعزيز اللجان املحلية
التي ت�ساعد فى ردم الفجوة
وفى رفع وعي املواطن بالدور
ال���ذى ت��ق��وم ب��ه املحليات،
وال�ضغط يف �إجت��اه �أن تعرب
امل��ي��زان��ي��ات ع��ن �أول���وي���ات
واحتياجات املواطنني.
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(األلق)
يحتفل بحملة الـ( )16يوم للقضاء على العنف ضد المرأة
مركز الألق للخدمات ال�صحفية

احتفل مركز الألق للخدمات ال�صحفية ،باليوم العاملي للق�ضاء على العنف
�ضد املر�أة والذي يوافق يوم  25نوفمرب من كل عام ،وحملة الـ ( )16يوم
للأن�شطة املناه�ضة لكافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة التي �أطلقتها منظمة
الأمم املتحدة يف الفرتة من ( 25نوفمرب  10 -من دي�سمرب) .وقام املوقع
االلكرتوين للمركز ،بتغطية عدد من الفعاليات التي تخ�ص املنا�سبة ،كما
�أتاح الفر�صة لزواره الأكارم بتوفري ثالثة كتب الكرتونية قيمة تغطي

املو�ضوع ب�صيغة بـ  .PDFو�شملت هذه الكتب ،تعميم جلنة املر�أة
بالأمم املتحدة عن (الق�ضاء على جميع �أ�شكال العنـف �ضـد النـ�ساء
والفتيـات ومنـع وقوعهـا) ،والعنف �ضد املر�أة من النظري �إىل التطبيق،
والآثار النف�سية واالجتماعية للناجيات من االغت�صاب .ودرجت الأمم
املتحدة على االحتفال بهذا اليوم باعتباره يوماً عاملياً مل�ساندة املر�أة
املعنَّفة ،وللتذكري ب�رضورة مناه�ضة هذه امل�شكلة اخلطرية والت�صدي لها.

ورشة أساسيات المحاسبة في مركز األلق

نظمت م�ؤ�س�سة (مانقو للتدريب املحا�سبي)
بالتعاون مع املركز الثقايف الربيطاين الور�شة
التدريبية الثانية لأ�سا�سيات املحا�سبة مبقر
املركز باخلرطوم حتت عنوان (كيفية ام�ساك
الدفاتر املحا�سبية) ملجموعة من موظفي
املركز وبع�ض ال�صحفيات واملرا�سلني/ات
ال�شعبيني/ات.
وهدفت الور�شة �إيل بناء الثقة وك�سب املهارات
املحا�سبية للعاملني/ات باملنظمات غري
الربحية وامل�س�ؤولني�/أت من �إع��داد وحفظ

ال�سجالت.
ويف منحى ذي �صلة ،نظمت (مانقو) دورة
حما�سبية مبحلية احل�صاحي�صا مطلع دي�سمرب،
�شارك فيها اع�ضاء من رابطة ال�صحفيني مبحلية
احل�صاحي�صا ،وموظفون من الإدارة املحا�سبية
مبحلية احل�صاحي�صا.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن م�ؤ�س�سة (مانقو) نظمت
ور�شة تدريبية نهايات �شهر �أغ�سط�س املا�ضي،
ع��ن امل��وازن��ة و �إع���داد امليزانية للعاملني
وال�صحفيني باملركز.

قرية (ود بالل) تدخل
جميع مواطنيها تحت
مظلة التأمين الصحي
احل�صاحي�صا� :سعاد م�صطفي
متكن �أهايل قرية ود بالل بوحدة
احل�صاحي�صا الإدارية ،من ادخال
اخلدمات الت�أمينية يف املنطقة
بن�سبة  %100وذلك بالإعتماد
على اجلهد ال�شعبي .واحتفل
(م����شروع ود ب�ل�ال للتنمية
الريفية) ال��ذي ح�صد اجلائزة
الأوىل يف دبي ك�أف�ضل م�رشوع
جمتمعي للعام 2016م ،بدخول
جميع الأهايل حتت مظلة الت�أمني
ال�صحي .وي��ه��دف امل�رشوع
القائم على نظام امل�ساهمة
العامة لأب��ن��اء ود ب�لال داخل
وخارج ال�سودان� ،إىل النهو�ض
بالقرية ،وت�شجيع الإنتاج،
وحماربة الفقر ،وتوفري فر�ص
عمل للخريجني با�ستيعاب ()46
خريجاً يف خمتلف التخ�ص�صات
للعمل يف ب��ي��وت ال��دواج��ن
املحمية وم�سلخ ال��دواج��ن
ومزرعة ت�سمني العجول.

إصدارة توزع مجانًا

الجهد الشعبي في مجال التعليم بالحصاحيصا..
ما ّ
حك جلدك مثل ظفرك
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احل�صاحي�صا� :أحمد ح�سن
ا�سهمت ثقافة (اجلهد ال�شعبي) يف ت�سلق
ع�رشات الأل��وف من التالميذ/ات ل�سلم
التعليم بالبالد ،و�صوالً �إىل من�صات �إحداث
التغيري على امل�ستويني العام واخلا�ص.
ولن تن�سى �أجيال ما بعد ا�ستقالل البالد
يف العام 1956م مالحم بناء املدار�س
يف �أ�صقاع ال�سودان املختلفة ،ال�ستيعاب
التالميذ/ات وخطفهم من ظالم اجلهل �إىل
نواحي ب�ؤر العلم امل�ضيئة.
وعلى الرغم ،من الإخفاقات الكبرية التي
�صاحبت م�سرية التعليم ،خالل العقدين
الأخ�يري��ن ،وحت��ول اخلدمة الأ�سا�سية،
ل�سلعة؛ ال يزال �أ�صحاب الأيادي البي�ضاء
ميدون �أيديهم لبناء املدار�س ،وتعمريها،
ودعمها بالكادر امل�ؤهل� ،سعياً خلدمة
املجتمع املحلي.
و�ألقت م�شكالت احلكم يف ال�سودان ،بظالل
قامتة على جممل العملية التعليمية يف
البالد ،واقت�ضت التجاذبات ال�سيا�سية
واحلروب الع�سكرية ،خف�ض خم�ص�صات
التعليم يف املوازنة العامة �إىل ن�سب
غري م�سبوقة ،ويف ظل هكذا ظروف ،تتجه
الأب�صار جتاه �أوجه الدعم البديلة ،وعلى
املجرب (اجلهد
ر�أ�سها –بالطبع -ال�سالح ّ
ال�شعبي).

ويف �أح��د ب���ؤر التعليم بالبالد ،حملية
احل�صاحي�صا ،يلعب –ولعب -اجلهد
ال�شعبي �أدوارا ً غري منكورة يف �إدراج
كثري من �أبناء وبنات املحلية يف �سلك
التعليم ،ال �سيما البنات ،الالئي َع ِر ْف َن
التعليم احلديث يف مدينة رفاعة على يد
ال�شيخ بابكر بدري ،رائد تعليم البنات يف
ال�سودان.
وت��ت��ف��اوت ال��ت��ق��دي��رات الر�سمية وغري
الر�سمية حول ن�سبة اجلهد ال�شعبي يف
قطاع التعليم باحل�صاحي�صا .وت�صف
اح�صاءات ر�سمية ن�سبة اجلهد ال�شعبي
ب�أنها مقدرة بينما تقول جهات غري
ر�سمية �إنه ن�سبته كبرية.
وعن ن�سبة اجلهد ال�شعبي يف مدار�س
املرحلة الثانوية ،ذهبنا �إىل نائب مدير
املرحلة باملحلية ،الأ�ستاذ حممد احل�سن
عو�ض الكرمي ،والذي �شدد على �أن ن�سبته
مقدرة .ويرتكز معظم هذا الدعم �إبان ف�صل
اخلريف الذي ي�شهد �إنهيارات جزئية �أو
كلية للمن�ش�آت الدرا�سية بفعل الأمطار
وال�سيول .منبهاً �إىل نقطة غاية يف
الأهمية وتت�صل ب�أن معظم اجلهد ال�شعبي
الوا�صل للمحلية يتم جنيه من الأطراف،
وقال�( :إن ُو ْح َدت َْي �أبو قوتة والربع تكْفال
بن�سبة كبرية وافر من اجلهد ال�شعبي).
بدورها ،تقول مديرة مدر�سة �أبو فروع
املختلطة الأ�سا�سية ،الأ�ستاذة �إميان

يو�سف�( :إن اجلهد ال�شعبي يف جمال
التعليم باملحلية كبري ،ويغطي الإنفاق
على الت�سيري امل��در���س��ي واملن�ش�آت
املدر�سية .مو�ضحة �أن اجلهد موزع بني
اخلريين و�أولياء �أمور الطالب .و�أ�ضافت
�إن وزارة الرتبية والتعليم ،ال تخ�ص�ص
�أي مبلغ مايل للت�سيري �سوي للمعلمني.
واردفت حتي املتعاونني والفرا�شني يتم
دفع مرتباتهم من العون الذاتي).
وعلى �سبيل املثال ملا ميكن �أن يحدثه
اجلهد ال�شعبي من �أثر ،تقف مدر�سة �أبو
فروع اال�سا�سية �شاهدا ً على روح النفري
التي تعم ال�شعب ال�سوداين ،حيث تولدت
الفكرة عند اال�ستاذ املحامي الراحل جنم
الدين حممد ن�رص الدين ،ويف العام 2013م
بد�أ تنزيل هذه الفكرة �إىل �أر�ض الواقع عرب
جمع التربعات العينية واملادية ،وذلك
بعد ما تربع �أحد اخلريين بقطعة الأر�ض
التي اقيمت عليها املدر�سة ،فيما �ساعدت
جمعية الأ�صمعي اخلريية هذه امل�ساعي
بجهد وافر وغري منكور.
ومع �أن حملية احل�صاحي�صا التابعة
لوالية اجلزيرة ،تعترب منطقة ح�رضية،
عرفت اخلدمات الأ�سا�سية مبكرا ً�ِ ،إ اَّل �أن
اجلهد ال�شعبي ما يزال يلعب دورا ً رئي�ساً
يف حت�سني اخلدمات ،ون�رشها على نطاق
�أو�سع ،و�ضمانة و�صولها �إىل �أكرب قدر من
الأهايل.
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مسؤول مشروع (كلنا للتنمية) بمحلية الكاملين في أحاديث الحاضر والمستقبل..

م /محمد حسب الرسول( :كلنا للتنمية) مشروع عظيم ونأمل أن يعم جميع المحلية
ألول مرة نحصل على تدريب مختلف عن المعارف والعمل الحقوقي
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حاوره :
مقداد خالد

ين�شط املهند�س ال�شاب حممد ح�سب ال��ر��س��ول ،يف ف�ضاء العمل العام،
منذ العام  ،2003بالرتكيز على تنمية حمليته (حملية الكاملني).
ويقوم حالياً ،ب�أعباء الإ�شراف على م�شروع ( ُك ُّلنا للتنمية) مبحلية
الكاملني ،بح�سبانه ع�ضواً فاع ً
ال ل�شريكنا التنفيذي (نادي الع�صمة
الريا�ضي ال�شبابي الثقايف) والذي ي�شغل فيه -باملنا�سبة -من�صب
نائب �أم�ين اخلزينة ح��ال�ي�اً .ميلك حممد على ح��داث��ة �سنه من
خربات كثرية موزعة بني التنفيذي والثقايف والريا�ضي والطوعي.
وهو يحدثنا يف هذه امل�ساحة عن النقلة التي �أحدثها م�شروع ( ُك ُّلنا
للتنمية) على حياته ،وبيئة املنطقة.

ما هي أهم اإلضافات التي ترتبت على انضمامك ما يبعث على الطم�أنينة �أن امل�رشوع ما يزال
م�ستمرا ً ،وعليه َي ْح ُدونَا الأمل يف الو�صول �إىل كل
لمشروع (كلنا للتنمية)؟
الوحدات الإدارية باملحلية خالل الفرتة املقبلة.
 ح�صلت على �إ�ضافات اهمها  :العمل معجمموعة من الأ���س��ات��ذة هدفهم تنمية ورفع ما هي أبرز االختراقات التي حققها المشروع؟
قدرات ال�شباب واخلريجني يف جماالت غاية يف
 �أب��رز االخ�تراق��ات �أن املحلية كانت تفتقرالأهمية.
لأطروحات امل�رشوع ،وبالتايل ميكن القول �إن
كيف أثر التدريب على تعاطيك مع القضايا من ( ُكلُّنا للتنمية) قد فتح نوافذ لل�شباب ليتكفَّلوا
ب�إنزال هذه الأُط��روح��ات والربامج على �أر�ض
منظور حقوقي؟
الواقع ،ي�ساعد على ذلك بجانب اكت�ساب الوعي
و�صقل اخلربات ،التفاعل املتميز مع امل�رشوع،
 التدريب يف امل����شروع �أف���ادين ك��ث�يرا ً يف ورغبة العمل التي �أراها عند املتدربني.التعرف على حقوق املواطنني يف امل�شاركة
يف �إدارة �ش�ؤونهم املحلية ،ور�سم ال�سيا�سات
التي تخ�صهم وفقاً لأولوياتهم ،وذلك بطريقة ما الفوائد التي جنيتها من قيادتك للمشروع بمحلية
دميقراطية ،كذلك تعلمنا ب�أن نكون �أكرث ح�سا�سية الكاملين؟
يف ق�ضايا احلقوق عامة ،وراف�ضني جلميع �أ�شكال
 �سبق يل و�أن ا�شتغلت بالعمل العام ،ولكنهااالنتهاكات.
امل��رة الأوىل التي �أت��وىل فيها القيادة ،الأمر
ما هو تأثير المشروع على كامل المحلية؟
الذي اك�سبني خربة �إ�ضافية .ودعني �أقول �إنه
واجهتني بع�ض ال�صعوبات لكن تعلمت كيفية
 كنا ن�أمل �أن يعم امل�رشوع جميع �أهل املحلية ،التغلب عليها .ومن النقاط املهمة يف هذا ال�صدد،لكن للأ�سف الت�أثري خالل الفرتة املا�ضية كان �أن عالقات الزمالء بامل�رشوع فتحت يل �أبواباً
وا�ضحاً على منطقة الكاملني وم��ا جاورها ،جديدة خلدمة �إن�سان املحلية ،ال �سيما مع
نتيجة ل�ضيق الزمن وبعد امل�سافات .ولكن اجلهات الر�سمية.

كيف قابل األهالي المشروع؟
 يف الآونة الأخرية على وجه اخل�صو�ص وجدامل����شروع قبوالً ملحوظاً تركز ُجلُّه يف فئة
ال�شباب .

يقوم ُ(ك ُّلنا للتنمية) على العمل الجمعي وهو ما
يجعلنا نتساءل عن كيف تقيم عالقاتكم بالشركاء
المشرفين على البرنامج ومع الزمالء في المشروع؟
 �أقيم هذه ال�رشاكة ب�أنها ممتازة ،فقد تعلمناعلى يد امل�رشفني الكثري جدا ً� ،سواء على امل�ستوى
النظري �أو التطبيقي ،بل وحتى يف اجلوانب
الإداري���ة� .أم��ا فيما يخ�ص الزمالء فقد وجدت
تفانيا وروحاً وثَّاب ًة خلدمة املنطقة و�أهلها.

ما هي طموحاتكم ما بعد المشروع؟
 ن�أمل �أن ُي�ؤتي امل�رشوع �أُكله ،ون�ستطيعاال�ستمرار فيه ل�سنوات مقبلة ،بعد ما امتلكنا
خارطة الطريق ،ون�س�أل اهلل �أن يوفقنا يف نقل
معارفنا وخرباتنا التي اكت�سبنا �إىل املهتمني
كافة بق�ضايا املنطقة.

نعم ــل كفريق وعالقاتنا بالشركاء والمدربين ممتازة
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احلكم املحلي الر�شيد ..

تعزيز آليات وفوائد المشاركة في عملية التنمية ()1
مركز الألق للخدمات ال�صحفية

احلكم املحلي هو �أ�سلوب من �أ�ساليب التنظيم الإداري للدولة يرتكز
على فكرة توزيع ال�سلطات واالخت�صا�صات بني �أجهزة الدولة املركزية
واملحلية ،ويطبق يف الدولة االحتادية اًو الفيدرالية مبا ميكن الأجهزة
املحلية املنتخبة من ت�سيري ال�ش�ؤون املحلية وحتقيق الأهداف املحددة
فى �إطار �سيا�سة الدولة العامة .و�أدي تطور مفهوم احلكم املحلي �إىل
�إع��ادة النظر يف عالقة املواطنني بالدولة ودوره��م فى عمليات تعزيز
الدميقراطية املحلية وم��ن ث��م زي ��ادة ال�ترك�ي��ز على احل�ك��م الرا�شد
الر�شيد والإدارة املحلية ال�شاملة.
ويعود ابتداع مفهوم احلكم املحلي لتطور وظائف
الدولة احلديثة وتطور احلقوق ال�سيا�سية .فتطور
وظائف الدولة وات�ساع نطاقها ،وتعدد منا�شطها،
فر�ض تق�سيم العمل ب�ين الهيئات املركزية
واملحلية ،كما �أن تطور احلقوق ال�سيا�سية،
و�إت�ساع املد الدميقراطي وم�شاركة ال�شعب يف
احلياة ال�سيا�سية العامة �أنتهيا �إىل مبا�رشة
ال�شعب للحقوق ال�سيا�سة فى امل�ستويات املحلية
بعد امل�ستويات القومية.
�أم��ا �أ�سباب ودواع��ي احلكم املحلي فهي ()1
�سيا�سية :تتلخ�ص فى ا�رشاك املواطنني فى �إدارة
وحداتهم املحلية وتدريبهم على ا ً�صول العمل
ال�سيا�سى الدميقراطي دون و�صاية من �أحد)2( .
اقت�صادية :تتمثل فى االقت�صاد يف النفقات،
وايجاد م�صادر لتمويل الإدارة وتن�شيط االقت�صاد
القومي من خ�لال تن�شيط االقت�صاد املحلي،
وت�أ�سي�س امل�رشوعات االقت�صادية املالئمة
للمجتمعات املحلية )3( .اجتماعية :تعتمد على
تطبيق مبد�أ امل�شاركة االجتماعية بني الأفراد،
وامل�ساعدة يف التخل�ص من ع��ادات وتقاليد
حملية م�رضة كالع�شائرية وال��والءات القبلية.
(� )4إدارية :تت�ضمن تخفيف �أعباء ومهام الدولة،

وتقليل وظائفها على امل�ستوى املحلي وبالت�إىل
تفرغها لو�ضع ال�سيا�سات العامة ومتابعة
تنفيذها ،وتنفيذ الإجراءات على امل�ستوى املحلي
وتقلي�ص الروتني.
ويف تطورات احلكم املحلي ،ظهر الحقاً مفهوم
احل��ك��م امل��ح��ل��ي ال��ر���ش��ي��د Good Local
 Governanceالذي يعني ُح�سن ا�ستخدام
ال�سلطة وممار�سة الرقابة عليها بوا�سطة املجتمع
املحلي م��ن �أج���ل حتقيق التنمية الب�رشية
امل�ستدامة .وعليه ف�إن احلكم املحلي الر�شيد يعني
االلتزام بتطوير موارد املجتمع املحلي وحت�سني
نوعية حياة املوطنني ورفاهيتهم ،عرب :
نقل م�س�ؤولية الأن�شطة العامة املالئمة �إىل
امل�ستويات املحلية املختلفة مبوجب القانون.
ال مركزية مالية وم��وارد كافية للقيام بتلك
الأن�شطة على امل�ستوى املحلي.
م�شاركة حقيقية للمواطن يف �صنع القرار
املحلي.
تهيئة الظروف التي من �ش�أنها تعزيز تطوير
االقت�صاد املحلي.
ال يقت�رص دور احلكم املحلي على توفري جمموعة
من اخلدمات املحلية فقط بل �أي�ضا باملحافظة

على حريات املواطنني املحليني ،وخلق حيز
للم�شاركة الدميقراطية واحل��وار امل��دين ،ودعم
التنمية املحلية املراعية ملتطلبات ال�سوق،
واملحافظة على البيئة ،وال�سعي لإحراز النتائج
التى ترثى حياة ال�سكان.
لذلك يجب �أن يكون احلكم املحلي م�ستجيباً (فعل
الأ�شياء ال�صحيحة ،تقدمي اخلدمات املتما�شية مع
اولويات املواطنني وتراعي م�صاحلهم) .م�س�ؤوالً
(فعل اال�شياء ال�صحيحة با�سلوب �صحيح �أو
تقدمي العمل الأف�ضل مبعايري عالية وتكلفة �أقل).
خا�ضع�أ للم�ساءلة �أمام املواطنني.
وي�شري احلكم املحلي بهذا املفهوم العري�ض
�إىل تخطيط وتنفيذ عمل جماعى على ال�صعيد
املحلي ،حيث الي�شمل �أدوار امل�ؤ�س�سات الر�سمية
للحكومات املحلية فقط ،بل ميتد لل�شبكات
االجتماعية واجلمعيات والأندية والروابط وجلان
الأحياء ال�سكنية ،ويحدد �إطار تفاعل املواطنني
مع بع�ضهم ومع الدولة و�صنع القرارات اجلماعية
وتقدمي اخلدمات العامة حملياً.
ويف �إطار احلكم املحلي الر�شيد تعتمد عملية
التنمية املحلية على تف�ضيل امل�شاريع التي
تنبع من وح��دات حملية ،وتتميز ب�أنها تخلق
رابطاً مبا�رشا ً بني الن�شاط االقت�صادي وبني
�أه���ايل املنطقة التي يقام بها ه��ذا الن�شاط
االقت�صادي ،فتقلل من اغ�تراب العاملني وتزيد
من رقابة املواطنني على االلتزام باحرتام البيئة
واخل�صو�صية الثقافية واالجتماعية لكل منطقة،
كما ت�شجع التنمية املحلية على انت�شار الأن�شطة
االقت�صادية للمناطق الأفقر حيث ي�ستطيع �أهايل
تلك املناطق من خالل ال�سلطات املحلية التي
متثلهم تقدمي �إغ��راءات وحوافز جلذب الأعمال.
كما ي�ضمن الإ��ش�راف املحلي على اخلدمات
التفاعل املبا�رش بني مقدم اخلدمة وامل�ستفيد
منها ،ويحقق بالتايل مواءمة �أك�بر للخدمات
مع احتياجات امل�ستفيدين ،كما يق�رص دورة
البريوقراطية احلكومية التي ت�سهم بدرجة كبرية
يف عرقلة بحث ال�شكاوي واملظامل.
يتبع

إصدارة توزع مجانًا

ما يلزمنا لنعرف (مبادرة �شارع احلوادث)

مقداد خالد
كيف تكونت المبادرة وكم يبلغ أعضاؤها؟
 على وقع القهوة ،ومن على بنابر اخلالة (�أمق�سمة) نه�ضت مبادرة �شارع احلوادث يف يوليو من
العام 2012م .حيث عمدت عدة مبادرات طوعية
معنية ب�صحة الأطفال كـ»مبادرة �أطفال الكلي،
مبادرة �أطفال ال�رسطان» لاللتئام يف منظومة
واحدة حملت ا�سم (مبادرة �شارع احلوادث).
وي��ق��در رئي�س امل��ب��ادرة� ،أح��م��د �إدري�����س ،عدد
املتطوعني النا�شطني يف املبادرة حالياً �ضمن
( )17والي��ة �سودانية ،يقدرهم ب�أكرث من �ألفي
متطوع من خمتلف �ألوان الطيف ال�سوداين ،بينهم
املوظف واخل��ري��ج والطالب ،وبينهم ال�شباب
واليافعون وكبار ال�سن ،وبينهم الن�ساء والرجال.

كيف تعمل المبادرة وكيف ننضم إليها؟
 تعمل املبادرة يف �شقني� ،أولهما يت�صل ب�سدادالفواتري عن الأ�رس التي يعز عليها عالج �أطفالها.
وثانيهما يف توفري امل�ستلزمات الطبية مبا يف
ذلك الو�سائل (�أجهزة ومعدات وعربات �إ�سعاف ..
الخ) وبذل االحتياجات الطبية وعلى ر�أ�سها الدم.
وعرب �شبكة عالقات �أن�ش�أها �شباب املبادرة مع
�أطباء الأط��ف��ال ،تتم �إحالة الرو�شتات الطبية
واحلاالت الطارئة �إىل مقر املبادرة (بنابر اخلالة
ق�سمة) ،حيث تقوم الوردية املناوبة وقتئ ٍذ على
ن�رش ذلك يف مواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة،
وعليه ت�صلهم الردود حيث يتكفل بع�ض اخلريين
ب�سداد كامل فاتورة اليوم ،وبع�ضهم مبا تي�رس،
و�إن ك��ان �ضغطة على عالمة «ال�شري» ،ويف
تارات �أخرى حت�صل اال�ستجابة ال�ستغاثات نقل
الدم لت�سهم يف تخفيف و�إنهاء معاناة (املالئكة
ال�صغار).
وبخ�صو�ص ال�ضبط املايل ،تقوم املبادرة بتدوين
جميع املبالغ الوا�صلة �إليها لتغطية احلاالت

اليومية يف دفرت يتم ت�ضمني فواتري العالج داخله ،وملن ال ميلك هاتفاً ذكياً ،ف�إن ر�سائل املبادرة
ومتى ما �أراد �أحدهم االطمئنان على وجهة �أمواله ،ت�صله عرب خدمة الر�سائل الق�صرية (�أ�س� .أم� .أ�س)
�ضمن خدمة خا�صة ب�شبكتي «�سوداين» و «�أم.
وجد ذلك يف حرز �أمني.
تي� .أن».

كيف استفادت المبادرة من التقانات المتاحة؟
�إن �أردت النظر ال�ستخدامات �إن�سانية للتقانة،
فتحول �إىل �صفحة «�شارع احلوادث» يف في�سبوك
وتويرت �أو تطبيق �شارع احلوادث املوجود على
(قوقل بالي ،ون موبايل ماركت) .حيث يرجي
حتديث م�ستمر لل�صفحة باحلاالت الطارئة ،وترى
ب�أم عينيك خريية ال�شعب ال�سوداين الذي �إن فاته
امل�ساهمة باملال لبادرك بدعوة طيبة �أو لي�س هو
ال�شعب الذي (يعزم على املافي�ش).

ما سر القطيعة مع اإلعالم؟
 امللحوظة املنظورة بالعني ،تقول �إن املبادرةتعمد �إىل و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ولكنها
بعيدة يف توا�صلها عن �أجهزة الإعالم .تهمة ال
ينكرها �أحمد �إدري�س الذي ي�ؤكد �أن العمل التطوعي
لي�س من �أهدافه «ال�شو الإعالمي» هذا و�إن عاد
ون ّبه �إىل وظيفة الإعالم يف البحث عن املعلومة
واحلقائق و�أدواره يف خدمة املجتمع.

هل صحيح إن المبادرة واجهة ألحزاب سياسية؟
 وراء املبادرة �إ�رسائيل ،وم��رة وزي��ر ال�صحةبوالية اخلرطوم م�أمون حميدة ،و�أحياناً �أحزاب
املعار�ضة .تهم طرقت جميعها �آذان طاقم املبادرة
دون �أن يتم اال�شتغال بها ،ل�صالح ال�شغل امل�ؤدي
لأجل عالج الأطفال.
عموماً؛ ت�ؤكد املبادرة يف ديباجاتها �أنها طوعية
بامتياز وبالتايل ال حمل لل�سيا�سة يف �أ�ضابريها.
ولذا يجيب �أحمد عن �س�ؤال ما �إذا كانوا يقبلون
�أمواالً با�سم �أحزاب �سيا�سية بال قاطعة ،يتبعها
�إعالن ب�أن املبادرة تتعامل مع اجلميع مبختلف
م�شاربهم ،طاملا �شاركوهم يف الهم� ،رشق م�ست�شفى
ابن عوف وعلى «بنابر» اخلالة �أم ق�سمة.

مركز الألق للخدمات ال�صحفية

اختيار «�أم ق�سمة» لق�ص �شريط االفتتاح ملركز العناية املركزة للأطفال مب�ست�شفى حممد
الأمني حامد ب�أمدرمان ،مل يكن حم�ض (ق�سمة) فالأمر كان مدبراً جميعه لرد اجلميل
ل�سيدة �سودانية ب�سيطة ،متتهن بيع ال�شاي ،ولكن مع ربحها الزهيد ،ت�أبى وتتمنع من
�أخذ مقابل لـ(الكيف املعب�أ يف الكبابي) من �أ�صحاب «مبادرة �شارع احل��وادث» و�ضيوفهم
ممن يعتربون «بنابرها» املفتوحة (�شارع) مقر اجتماعاتهم الوثري ،ومن عليها تخلقت
فكرة «مركز الطوارئ» التي حتولت من حلم �إىل واقع معا�ش قبل يومني فقط .هنا ن�شرح
لقرائنا كل �شيء عن امل�ب��ادرة من خ�لال الإج��اب��ة عن �أب��رز الت�سا�ؤالت اجلائلة يف �أذهان
النا�س.

